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Regulamento de acesso a equipamentos e software para utilizadores com necessidades especiais

Os Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia da Universidade de Aveiro – SBIDM dispõem de postos de acesso para invisuais e amblíopes, equipados com computadores com ligação à Internet, leitor de ecrã com sintetizador de fala, linha Braille, lupa para amblíopes, impressora Braille e software específico para leitura e escrita de música Braille. Possui também equipamentos mecânicos para pessoas com deficiência motora tais como: teclado de conceitos inteligentes, braço articulado, dispositivo para virar folhas de livros, manípulo e simulador de rato.
O acesso a estes equipamentos rege-se pelos seguintes critérios: 
	
Ponto 1 É facultado aos alunos da Universidade de Aveiro, com Necessidades Especiais o acesso a estes equipamentos e software, assim como a outro qualquer utilizador que não tenha qualquer vínculo à Universidade de Aveiro ou a outra Universidade. 

Ponto 2 No caso de se tratar de um aluno da Universidade de Aveiro, a requisição de salas com os equipamentos e software poderá ser efectuada pelo docente da disciplina ou director de curso, pelo Gabinete Pedagógico (Dr.ª Gracinda Martins) ou pelo próprio aluno. Nos restantes casos deverá contactar os técnicos responsáveis por este serviço (Ver Ponto 7).

Ponto 3 O pedido destes equipamentos deverá ser efectuado num prazo máximo de 48 horas, num formulário próprio existente na página do serviço de apoio ao utilizador com Necessidades Especiais http://portal.doc.ua.pt/baes e enviado para o endereço electrónico baes@doc.ua.pt.

Ponto 4 A requisição é válida por um dia.

Ponto 5 A requisição das salas com os equipamentos e software é feita de acordo com a ordem de chegada aos SBIDM.

Ponto 6 O utilizador deve respeitar os equipamentos e o software destinado a cada tipo de actividade.

Ponto 7 Para qualquer esclarecimento contactar os técnicos responsáveis por este serviço:
Susana Andrea Martins
Telefone: 234370346
Extensão: 22303
Fax: 234370997
E-mail: baes@doc.ua.pt

OU
Paula Teixeira 
Telefone: 234 370 346
Extensão: 22328
Fax: 234 370 997



























